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FACTURATIEGEVENS:
Naam kantoor:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Tel:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

Fax:............................................................................................... Email:

..............................................................................................................

BTW- of ondernemers NUMMER: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam deelnemer(s).....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wenst zich in te schrijven voor de studienamiddag ‘Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid’ in
❑
❑
❑
❑

KONTICH...............................dinsdag 17 augustus 2021
HASSELT................................woensdag 18 augustus 2021
GENT (Zwijnaarde)..................maandag 23 augustus 2021
GROOT BIJGAARDEN............woensdag 25 augustus 2021

en schrijft over het bedrag van ................. x €169,00 (OF via KMO Portefeuille) = ................€ op reknr: BE83 4262 2137 7115
met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op de factuur.
Graag antwoord via mail of online of via Fax 02 706 49 21 naar EuroPConcept bv
www.europconcept.be

- Gelieve het BTW bedrag (BTW €29,34) rechtstreeks te willen overmaken
aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de
OGM-referentie die u op de factuur terugvindt.

Tom Bauwens
David Tenierslaan 14
8500 Kortrijk
T 02 456 07 90
F 02 706 49 21
EuroPConcept bv

- Gelieve het PROJECTBEDRAG netto €139,66 in te vullen a.u.b.
(30% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)

INLICHTINGEN EN RESERVATIE:

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
Na inschrijving ontvangt u een factuur. GELIEVE DE BETALING UIT TE
VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling
a.u.b.)
Studienamiddag: €169,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus,
onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: € 136,37 en BTW: € 29,34)

INSCHRIJVING

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor
KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer
DV.O1074
Permanente Vorming Sinds 2002

INSOLVENTIE, GERECHTELIJKE REORGANISATIE, FAILLISSEMENT EN
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

KONTICH............................................... DINSDAG 17 AUGUSTUS 2021
HASSELT................................................ WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2021
GENT (Zwijnaarde).................. MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021
GROOT BIJGAARDEN........ WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2021
AANVANG: TELKENS OM 14.00 UUR

KONTICH - HASSELT - GENT - GROOT BIJGAARDEN

T

JURIDISCHE UITEENZETTING :

PRAKTISCHE INFORMATIE
Programma:

INSOLVENTIE, GERECHTELIJKE
REORGANISATIE, FAILLISSEMENT EN
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

13.30 u
14.00 u
17.30 u
18.00 u

Onthaal
Deel 1 + Koffiepauze
Deel 2
Vraagstelling en nabeschouwing.
Einde en attesten

INHOUD VAN DE STUDIENAMIDDAG:
Data & Locaties:
Dit seminarie bespreekt recente wetgeving en rechtspraak inzake gerechtelijke reorganisatie en faillissement.
Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan de mogelijkheden geboden door
de wet van 21 maart 2021, in verhouding met de nakende omzetting van de
Herstructureringsrichtlijn.
Het seminarie heeft aandacht voor zowel de positie van de schuldenaar als de positie
van de schuldeiser.
Deze studienamiddag besteedt daarbij aandacht voor de positie van diverse belanghebbenden: de bestuurder zelf, de aandeelhouder, de schuldeiser, de faillissementscurator
Zo wordt aandacht besteed aan enkele recente evoluties inzake bestuursaansprakelijkheid.
Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: de positie van de bestuurder tegenover
medebestuurders, de aansprakelijkheidsrisico’s tijdens een reorganisatie, en de evolutie
in bestuursverantwoordelijkheden bij nakende insolventie.

ACCREDITATIES

Dinsdag 17 augustus 2021
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICH
Woensdag 18 augustus 2021
VOKA Kamer van Koophandel
Gouv. Roppesingel 31
3500 HASSELT
Maandag 23 augustus 2021
NIEUWGOED
Grote Steenweg 8
9052 GENT (Zwijnaarde)
Woensdag 25 augustus 2021
DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN
Aanvang telkens om 14.00 uur

OVB 4 juridische punten
NOT: 3.5 u (o.v.in aanvraag)
GDW (o.v. in aanvraag)

Sprekers:

Arie Van Hoe

Alle studienamiddagen gaan zoals steeds door, comfortabel,
in een gemoedelijke sfeer
maar nog steeds in een veilige modus en
met een beperkt aantal deelnemers.
Een reservatie is daarom wenselijk.
Maak ook kennis met de online opleidingen
(On Demand) van
EuroPConcept en De Experten op
www.europconcept.online
EuroPConcept - Seminars bv
en De Experten bieden u een zomerkorting aan van 25%
voor de “ON DEMAND” opleidingen en E-learnings
Geniet nu van het zomerse tarief van
€90,00 + BTW incl. syllabus
Assistentie en informatie:
info@de-experten.be

is hoofd van de juridische dienst van VBO.
Voorheen was hij actief als advocaat, met een focus op
geschillenbeslechting.
Arie is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Belgisch
Handelsrecht en auteur van talrijke publicaties
op het gebied van het (grensoverschrijdende)
vennootschapsrecht
en
insolventierecht.
Arie is tevens lid van het Belgisch centrum voor
Vennootschapsrecht en bereidt een proefschrift voor
over vennootschapsgroepen en insolventierecht.
Auteur van de Intersentia Publicatie “HET NIEUWE
INSOLVENTIERECHT IN VOGELVLUCHT”(Intersentia,
boek verschenen nov 2019 - 1e editie)

Mr. Dr. Gillis Lindemans
Lindemans is advocaat aan de balie van Brussel
(Quinz) en vrijwillig postdoctoraal medewerker aan
het Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KU
Leuven). Als advocaat legt zich toe op geschillen
in het vennootschaps- en insolventierecht. Gillis
begon zijn carrière als advocaat bij Clifford Chance
Brussel. Vervolgens was hij doctoraatsonderzoeker
aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KU
Leuven) en gastonderzoeker aan diverse buitenlandse
universiteiten. Voor zijn doctoraal onderzoek ontving hij
een aspirantschap van het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek van Vlaanderen (FWO). Gillis is lid van
het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en
heeft talrijke artikels gepubliceerd op het gebied van
insolventie- en vennootschapsrecht.
De handelseditie van zijn doctoraal proefschrift is
verschenen bij Intersentia onder de titel “Schuldeiser &
Rechtspersoon”.

